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Дисципліна «Інженерна та комп'ютерна графіка» (Нарисна геометрія) 
- це один з розділів звичайної геометрії, який займається розробкою наукових 
основ побудови і дослідження геометричних моделей спроектованих 
інженерних об'єктів і процесів їх графічного зображення. Тобто вивчає 
закони зображення просторових об'єктів на площині, що складаються з 
сукупності точок, прямих і поверхонь і взаємин між ними на кресленні. 

Завдання: Забезпечити комплексну підготовку студентів шляхом 
освоєння ними сучасних методів проектування на підставі: 

- вивчення законів побудови зображення геометричних об'єктів на 
плоскому кресленні, способів вирішення інженерних задач по кресленнях. 

- розвитку просторової уяви, конструктивного мислення студента, 
його здібностей до аналізу просторових форм на основі графічних моделей 
простору. 

- формування системи знань і навичок складання і читання проектно - 
конструкторської графічної і текстової документації відповідно до вимог 
державних стандартів ЕСКД, ЕСТД. 

- знання та навички, отримані при вивченні інженерної графіки , 
використовуються при вивченні комп'ютерної графіки та інших загально і 
спеціальних дисциплін. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 
- способи проектування геометричних об'єктів на площині; 
- інваріантні властивості паралельного проектування; 
- основні правила і норми оформлення конструкторської документації 

відповідно до державних стандартів ЕСКД; 
- загальні вимоги щодо оформлення технічної документації 

відповідно до ЕСТД. 
Вміти : 
- володіти навичками побудови ортогональних проекцій 

геометричних моделей простору; 
- мати уявлення про розвиток просторової уяви, бути здатним до 

уявного аналізу геометричних моделей простору і їх графічних зображень; 
- володіти навичками виконання технічних креслень виробів , ескізів , 

текстових документів відповідно до ЕСКД; 
- володіти навичками користування довідковою літературою; 
- мати уявлення про алгоритми задач на поверхні і в просторі на 

кресленні; 
- мати уявлення про зображення складних поверхонь, в тому числі 

графічних; 
- мати уявлення про види виробів і стадіях розробки 

конструкторської документації; 
- мати уявлення про групових конструкторських документах; 
- на основі знання принципів побудови плоских і просторових 

зображень геометричних образів (точки, прямої, площини, кривої лінії, 
поверхні) вміти вирішувати позиційні і метричні задачі; 



- на основі знання принципів побудови зображень просторових форм, 
ЕСКД, принципів конструювання технічних виробів і комп'ютерних 
конструкторських систем вміти виконувати і читати основні проектні - 
конструкторські документи - креслення деталей і складальних креслень. 

 


